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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER N'4bo /19-CCJ

Altera o parágrafo único do art. 7' da
Resolução n' 494, de 9 de setembro de
20]5 -- que regulamenta as disposições da
Resolução n' 2.368, de ll de junho de
2015, que cria a Procuradoria Especial da
Mulher no âmbito da Câmara Municipal
de Porto Alegre e dá outras providências --
, estabelecendo requisitos para o exercício
de funções na Secretaria da Procuradoria
Especial da Mulher.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
da vereadora Comandante Nédia.

O mencionado Projeto de Lei, preliminarmente, examinado pela douta
Procuradoria desta Casa, na fl. 07, manifestou-se no sentido de que a matéria em
epígrafe só pode ser apresentada seguindo os ditames no art. 125, inc. 1, combinado
com o art. 15, inc. ], a]ínea ''a'', item ], do Regimento da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

Ademais, a matéria em questão limita-se a temas relativos a
organização, funcionamento e serviços do legislativo; não podendo, portanto, ser
matéria proposta por apenas um parlamentar.

Assim, acolhemos o teor do Parecer Prévio da Procuradoria desta
Câmara.

Isso posto, concluímos pela existência de óbice de natureza jurídica
para a tramitação do Prometo.

Sala de Reuniões, 27 de maio de 2019

Aprovado pela Comissão em { { - b
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

DECLARAÇÃO DE VOTO AO PARECER DORELAmRN' /1 9-CCJ

Vem a esta Comissão, para parecer, o PR 016/18 (Proa.
autoria da Vereadora Comandante Nádia.

0760/18), de

O Parecer Prévio da Procuradoria da Casa Legislativa (fl. 07) aponta no
sentido de que a matéria em epígrafe só pode ser apresentada seguindo os ditames no
art.125, inc. 1, combinado com o art. 15, inc. 1, alínea "a", item 1, do Regimento da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

O Parecer do Relator, o eminente Vereador Cássio Trogildo, acolheu o
entendimento da douta Procuradoria desta Casa Legislativa.

Ressaltamos e entendemos que a eminente Vereadora autora, apresenta
proposição meritória, pois, visa primordialmente garantir maior representatividade,
visibilidade e destaque às mulheres na política, combatendo a violência e a
discriminação em nossa sociedade, qualificando os debates de gênero, recebendo e
encaminhando aos órgãos competentes as denúncias e anseios da população. Apesar
de o mérito da proposta concluímos que:

Ante ao exposto, à existência de óbice de natureza jurídica, quanto a
tramitação do PR, corroborando as conclusões do Parecer do eminente Vereador/Relator.
sendo esta a nossa DECLARAÇÃO DE VOTO.

Sala das Sessões, 1 8 de junho de 2019
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